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Kashrus in the Kitchen 
XII – Washing and Checking Vegetables for Bugs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב מ–ויקרא יא:מא .1
ץ, ַהשֵֹּׁרץ ַעל-ְוָכל מא רֶּׁ ץ-ַהשֶּׁ ץ --ָהָארֶּׁ קֶּׁ שֶּׁ

ֹּׁא ֵיָאֵכל ָגחֹון ְוכֹּׁל  -כֹּׁל הֹוֵלְך ַעל מב. הּוא, ל
ַמְרֵבה ַרְגַלִים, -ַאְרַבע, ַעד ָכל-הֹוֵלְך ַעל

ץ, ַהשֵֹּׁרץ ַעל-ְלָכל רֶּׁ ץ-ַהשֶּׁ ֹּׁא  --ָהָארֶּׁ ל
ֹּׁאְכלּום, ִכי ץ ֵהם -ת קֶּׁ  שֶּׁ

And any creeping creature that creeps on the ground 
is an abomination; it shall not be eaten. Any 
[creature] that goes on its belly, and any [creature] 
that walks on four [legs] to any [creature] that has 
many legs, among all creeping creatures that creep 
on the ground, you shall not eat, for they are an 
abomination.  

 
 חולין דף צט:  .2

עם הגידים ... כולן   גיד הנשה שנתבשל
 . וליבטול ברובא בריה שאניאסורין

The mishna states (96b): With regard to a sciatic 
nerve that was cooked with other sinews, if one 
cannot identify it, all the sinews are forbidden 
because each one could be the sciatic nerve. The 
Gemara challenges: Let the sciatic nerve be nullified 
by a simple majority. The Gemara answers that the 
sciatic nerve is a distinct entity, and therefore it is 
different in that it is not subject to nullification. 

 
 רשב׳׳א תורת הבית שער ג בית ג .3

למיעוט המצוי חששו כענין שחששו לסירכות שבריאה ואמרינן נמי בשילהי פירקין דאלו טרפות לא    
לישפי איניש שיכרא בליליא על גבי ציבתא מאי טעמא דילמא פריש לציבתא והדר נפיל לכסא אלמא 

שיבחושין מצויין בשכר חששו להן מן הספק. והכא נמי לא שנא. וכן כתב הרמב"ם ז"ל זה לשונו   לפי
כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברין לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת  

 ...   ע"כ
כדרך שאמרו  ומכל מקום נראה דדוקא לכתחילה אבל אם עבר ובשל בשאינו יכול לבדוק מותרין  

בבהמה שאם בא זאב ונטל בני מעיה שהיא עומדת בחזקת היתר. ועוד דהכא איכא תרי ספיקי חדא  
 .דילמא לא הוה ביה ואם תמצא לומר הוה ביה דילמא נימוח ובטיל

 

 

 

                1 – Do frozen fruits and vegetables require a hechsher? 

 

                2 – I heard it’s close to impossible to properly check broccoli.  Does that 
mean I can never eat fresh broccoli and can only buy frozen “bodeik”? 

 

                3 – If I purchase triple-washed leafy greens, do I still have to check for 
bugs? 
 


